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المجلس التش رري ال الطلن رري جل تل الن ررت ا ل –االاتماع اليابع االرباون المجاقدة تل مديجتل رام هللا غزة
يوم االربااء المواتق 2019/02/20م.
أخذاً بعين االعتبار:
 تقي ي لججة اليقابة الاامة حقوق اإلننان حول :ايائم عباس حكومات بحق الشهداء ا سيى الجيحالموظط ن الاموم ن تل قياع غزة تداعياتها.

 -أحكام الجظام الداخلل.

 نقاش مداخالت ا خوات اإلخوة أعضاء المجلس.يقــرر:
أ الً :قبول تقي ي لججة اليقابة الاامة حقوق اإلننان حول :ايائم عباس حكومات بحق الشهداء ا سيى
الجيح

الموظط ن الاموم ن تل قياع غزة تداعياتها.

ثانياً :إقيار توصيات تقي ي لججة اليقابة الاامة حقوق اإلننان حول :ايائم عباس حكومات بحق الشهداء
ا سيى الجيح

الموظط ن الاموم ن تل قياع غزة تداعياتها لتكون كالتالي:

 -1التأك د عل أن عباس تاقد للشيعية ،أن هذه اإلاياءات اإلايامية بحق الموظط ن الاموم ن ال زالت
منتمية رغم التحذييات الحقوقية القانونية بانتهاء اليت  ،تحم ل كامل المنئولية عن ذلك.
 -2التأك د عل

أن ر اتب الموظط ن مخصصات الشهداء الجيح

ا سيى هو حق ثابت شيعل

قانونل حق تيدي اماعل ،كطلت القوان ن التشي اات الطلني جية ،غ ي منموح المناس ب بتاتاً،

المناس ب اي مة يااقب عل ها القانون ،أن هذه الجيائم ال تنقط بالتقادم.
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 -3إصدار المجلس التشي ال قانوناً يحطظ حقوق اميع الموظط ن المالية تل اميع مجاطق النلية لزم
أي حكومة قادمة بالوتاء بها.

 -4قيام المجلس التشي ال بدراسة قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لنجة 1998م اللوائح المجظمة ل ال سيما
ما يتالق بطئات الموظط ن سلم الي اتب ،تاديل بما يحقق الادالة االاتماعية.
 -5تكليف اللججة القانونية بالمجلس التشي ال بنيعة القيام بإعداد الئحة اتهام بحق عباس عل ما اقتيت
من ايائم بحق أبجاء الشاب الطلني جل متاباتها مع اهات االختصاص.
 -6تشك ل لججة طوارئ طجية تضم تصائل الامل الوطجل تديي نضاالً طجياً سياسياً ااتماعياً قانونياً
لموااهة هذه النياسات اإلايامية.

 -7تشك ل لججة حكومية من الو ازرات المختصة ،تامل عل إعادة هيكلة الامل اإلداري الحكومل تل قياع
غزة ،اتخاذ ما يلزم من ق ايرات لموااهتها.
 -8تبجل رؤ ة إعالمية شاملة

اضحة مواهة لطضح اإلاياءات اإلايامية المتخذة من قبل عباس

حكومت .
 -9دعوة ا طياف المتضيرة للجوء إل الجهات القضائية المختصة رتع دعا ى لدى المحاكم المحلية
اإلقليمية الد لية ضد عباس حكومت .
 -10إنشاء صجد ق طجل لجمع التبيعات الهبات للمقيوعة ر اتبهم من أسي الشهداء الجيح

ا سيى.

 -11تاز ز التحيكات الشابية لموااهة هذه اإلاياءات اإلايامية قيادة الشاب الطلني جل تل أماكن
توااده كاتة بمن يات تخيج للميالبة بيح ل عباس.
 -12مخاطبة ااماة الد ل الايبية مجظمة المؤتمي اإلسالمل كاتة الوسياء للتدخل الااال بشأن ارااع
حقوق الموظط ن مخصصات الشهداء ا سيى الجيح  ،ضمان عدم اخضاعها لالبتزاز.
 -13مخاطبة المؤسنات البيلمانات الد لية اإلقليمية المحلية لوضاها تل صورة ا ضاع اإلننانية
المتدهورة تل قياع غزة ،الجيائم الميتكبة من عباس حكومات غ ي الشيعية بحق الموظط ن الاموم ن،
قيامهم بضي رة التحيك الااال لوقف هذه الجيائم التل من شأنها زعزعة ا من االستقيار تل كل
المجيقة.
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